
 
 

Klasa: 003-06/21-01/7 

Urbroj: 2170-55-02-21-2 

Rijeka,  25. studenoga 2021. godine 

 

 

 

ZAPISNIK 

sa 5. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Podmurvice održane dana 25. studenoga 2021. godine. 

 

Prisutni: Ana Marinić, (iz reda Učitelja i stručnih suradnika - 1 od 2), 

Roberta Bonassin, (iz reda Učitelja i stručnih suradnika - 2 od 2), 

Marin Bogičević, (iz skupa Radničkog vijeća - 1 od 1), 

Nadia Mustapić, (iz reda Vijeća roditelja - 1 od 1), 

Duško Milovanović, (predstavnik osnivača - 2 od 3), 

 

 

Odsutni: Ivo Simper, (predstavnik Osnivača - 1 od 3 ), opravdano 

Jelena Zorić Domitrović, (predstavnik Osnivača - 3 od 3 ), opravdano 

 

  Pored članova Školskog odbora sjednici prisustvuje ravnateljica Loredana Jakominić. 

   

Zapisničar:  Marin Bogičević, tajnik škole 

 

  Sjednicu je otvorila Ana Marinić, predsjednica. Nakon što je utvrdila da sjednici 

prisustvuje večina članova Školskog odbora (5 od 7) predložila je sljedeći 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice 

      ( izvjestiteljica: Ana Marinić, predsjednica ) 

 

2.  Donošenje Statuta Osnovne škole Podmurvice 

 ( izvjestitelj: Marin Bogičević, tajnik) 

 

3. Donošenje Pravilnika o izmjena i dopuna Pravilnika o radu Osnovne škole Podmurvice 

 ( izvjestitelj: Marin Bogičević, tajnik ) 

 

4. Donošenje odluke u zapošljavanju prema objavljenom Natječaju za: 

  

  1. Učitelja/učiteljicu engleskog jezika - 1 izvršitelj / izvršiteljica na određeno puno radno  

        vrijeme do povratka djelatnice na rad s porodiljnog dopusta 

 

  2. Učitelja/učiteljicu razredne nastave u produženom boravku - 1 izvršitelj / izvršiteljica  

       na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice na rad s porodiljnog dopusta 

   

  3. Učitelja/učiteljicu tjelesne i zdravstvene kulture - 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno  

  nepuno (16 sati nastave – 3 sata i 18 minuta dnevnog radnog vremena 

 

 ( izvjestiteljica: Loredana Jakominić, ravnateljica ) 

 



5.  Razno  

     ( izvjestiteljica: Loredana Jakominić, ravnateljica )      

    

 

Na prijedlog dnevnog reda koji je dostavljen uz poziv za sjednicu nije podnesen prigovor.  

 

Dnevni red usvaja se jednoglasno od strane prisutnih članova Školskog odbora. 

 

 

 

AD. 1.  Temeljem članaka 60. i 86. Statuta Osnovne škole Podmurvice predsjednica Ana 

Marinić utvrđuje da je članovima Školskog odbora uz poziv za ovu sjednicu dostavljena preslika 

zapisnika sa sjednice Školskog odbora održane 7. listopada 2021. godine uz dokumentaciju relevantnu 

za raspravu po točkama današnjeg dnevnog reda. Svi prisutni članovi Školskog odbora potvrđuju da su 

istu primili putem elektroničke pošte. Predsjednica Ana Marinić pozvala je prisutne članove Školskog 

odbora da se izjasne o prihvaćanju Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora. 

Rezultat glasovanja: 

 

 Budući da nitko nije imao primjedbi Školski odbor jednoglasno (5/5) donosi sljedeći: 

 

Z a k l j u č a k 

 

"Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora održane 7. listopada 2021. godine." 

 

 

 

AD.2.  Ana Marinić, predsjednica Školskog odbora, pozdravila je prisutne članove Školskog 

odbora i pozvala tajnika Marina Bogičevića da iznese obrazloženje po ovoj točci dnevnog reda. 

 

Tajnik navodi , kako je prema Rješenju Prosvjetne inspekcije, postojeći Statut bilo potrebno 

izmijeniti. Izrađen je Prijedlog koji je usvojen od strane Školskog odbora OŠ Podmurvice i upućen na 

prethodnu suglasnost Gradskom vijeću Grada Rijeke.  

Gradsko vijeće Grada Rijeke je dana, 30. rujna 2020. godine dalo prethodnu suglasnost na 

Prijedlog statuta OS Podmurvice. 

 

 Statut je prethodno elektroničkom poštom dostavljen svim članovima Školskog odbora na uvid 

i predstavljen u svom integralnom i konačnom obliku.. 

 

 Predsjedica Školskog odbora nakon podnesenog izvješća otvara raspravu. 

 

U raspravi sudjeluju svi članovi prisutni članovi Školskog odbora. 

 Rasprava se okončava.  

 

 Nakon rasprave, Ana Marinić predsjednica Školskog odbora, moli donošenje Odluke kojom se 

donosi novi Statut Osnovne škole Podmurvice. 

 

Rezultat glasovanja: 

 

Budući da nitko nije imao primjedbi, jednoglasno se donosi (5/5) sljedeća: 

 

O d l u k a 

„Statut Osnovne škole Podmurvice, donosi se.“ 



 

 

AD.3.  Ana Marinić, predsjednica Školskog odbora, pozdravila je prisutne članove Školskog 

odbora i pozvala tajnika Marina Bogičevića da iznese obrazloženje po ovoj točci dnevnog reda. 

 

Tajnik navodi , kako je prema Rješenju Prosvjetne inspekcije, postojeći Pravilnik o radu bilo 

potrebno izmijenit i uskladiti s zakonskim postojećim zakonskim aktima.  

Izrađen je Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o radu Osnovne škole 

Podmurvice. 

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Osnovne škole Podmurvice 

usvojen je na sjednici Skupa radnika dana 25. studenoga 2021. godine, te se nakon dane prethodne 

suglasnosti upućuje Školskom odboru na donošenje. 

 

 Predsjedica Školskog odbora nakon podnesenog izvješća otvara raspravu. 

 

U raspravi sudjeluju svi članovi prisutni članovi Školskog odbora. 

 

 Duško Milovanović, član školskog odbora upućuje na ispravke u tekstu predočenog Pravilnika 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Osnovne škole Podmurvice. Ispravke se unose u tekst. 

 

 Na temelju prijedloga imenovanoga člana, unosi se i novi članak 1. koji glasi: 

 

„Članak 1. 

Ovim Pravilnikom o izmjenama i dopuna Pravilnika o radu Osnovne škole Podmurvice, mijenjaju se i 

dopunjuju odredbe Pravilnika o radu Osnovne škole Podmurvice od dana 20. siječnja 2015. godine, 

Klasa: 003-05/15-01/1, Urbroj: 2170-55-01-15-1.“    

 

Rasprava se okončava. 

  

 Nakon rasprave, Ana Marinić predsjednica Školskog odbora, moli donošenje Odluke kojom se 

donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Osnovne škole Podmurvice. 

 

Rezultat glasovanja: 

 

Budući da nitko nije imao primjedbi, jednoglasno se donosi (5/5) sljedeća: 

 

 

O d l u k a 

„Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Osnovne škole Podmurvice, donosi se.“ 

 

 

 

AD.4.  Ana Marinić, predsjednica Školskog odbora, pozvala je ravnateljicu Loredanu 

Jakominić, da podnese izvješće po ovoj točci dnevnog reda. 

 

  Ravnateljica navodi, kako je neophodno nakon okončanog postupka vrednovanja a temeljem 

raspisanog Natječaja za zapošljavanje donijeti odluku nedostajećeg kadra. 

 

  Prijedlog Ravnateljice je da se na upražnjena radna mjesta zaposli  

  

1. SANJA LJUBIČIĆ, magistra kineziologije, VSS, na radnom mjestu Učiteljice tjelesne i 

zdravstvene kulture, na neodređeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno – 3 sata i 18 minuta dnevnog 

radnog vremena), 

 



 

2. DANIJELA GAGIĆ, diplomirani učitelj, VSS, na radnom mjestu Učiteljice razredne 

nastave u produženom boravku, na određeno, puno radno vrijeme, do povrataka djelatnice s 

bolovanja/rodiljnog dopusta, 

 

3. FRAN KATARINČIĆ, magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika 

i književnosti, VSS, na radnom mjestu učitelja engleskog jezika,  na određeno, puno radno vrijeme, do 

povrataka djelatnice s bolovanja/rodiljnog dopusta, 

 

U raspravi sudjeluju svi članovi prisutni članovi Školskog odbora. 

Rasprava se okončava. 

  

 Nakon rasprave, Ana Marinić predsjednica Školskog odbora, moli donošenje Odluke o 

zapošljavanju. 

 

Rezultat glasovanja: 

 

Budući da nitko nije imao primjedbi, jednoglasno se donose se (5/5) slijedeće: 

 

1. O d l u k a 

„Suglasnost za zapošljavanje Sanje Ljubičić, magistre kineziologije, VSS, na radnom mjestu Učiteljice 

tjelesne i zdravstvene kulture, na neodređeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno – 3 sata i 18 minuta 

dnevnog radnog vremena), daje se.“ 

2. O d l u k a 

„Suglasnost za zapošljavanje Danijele Gagić, diplomirane učiteljice, VSS, na radnom mjestu Učiteljice 

razredne nastave u produženom boravku, na određeno, puno radno vrijeme, do povrataka djelatnice s 

bolovanja/rodiljnog dopusta, daje se.“ 

3. O d l u k a 

„Suglasnost za zapošljavanje Fana Katarinčića, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i 

engleskog jezika i književnosti, VSS, na radnom mjestu učitelja engleskog jezika,  na određeno, puno 

radno vrijeme, do povrataka djelatnice s bolovanja/rodiljnog dopusta, daje se.“ 

 

  

 

 

AD.8.   Pod točkom razno Ravnateljica, istakla je: 

 

• aktivnosti koje su provedene od početka školske godine 

• izazove koje je pred nas postavila još jedna školska godina opterećena epidemiološkom 

situacijom i mjerama 

 

 

Završetkom rasprave po dnevnom redu sjednica je završena u 19:00 sati 

 

Zapisnik je napisan u jednom primjerku na sedam stranica. 

 

 

Zapisničar:       Predsjednica: 

 

          Marin Bogičević, v.r.                Ana Marinić, v.r. 


